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Люди здавна створювали різні візерунки на тканині, прикрашали ними 
одяг і предмети побуту. Сьогодні ж ми маємо найширший спектр технологій, 
методів і технічних засобів декорування текстильних виробів яскравими і 
привабливими зображеннями. Найбільш поширеними серед них є 
сублімаційний і термотрансферний друк. Крім цих технологій 
використовуються вакуумний друк, цифровий друк, бабл-джет та ін. 
Практично будь-яке зображення може бути нанесене на текстиль кількома 
способами. Іноді доводиться підбирати спосіб під певну тканину, а іноді 
навпаки – тканина підбирається відповідно до технології. Вибір залежить від 
особливостей матеріалу, обсягу тиражу і вимог до якості зображення. 

Сублімаційний друк. Сублімація – це спосіб маркування легких 
поліефірних матеріалів. Найчастіше його використовують для друку на 
спортивному одязі: футболках, топах, куртках, а також аксесуарах. Лише 
світлі матеріали з вмістом поліестеру (білий, кремовий, світло-сірий) можуть 
бути використані для сублімації. Він не підходить для друку на темних 
тканинах (на них можна наносити лише чорний колір). Цей метод 
маркування ідеально відповідає вимогам одягу для спортсменів, які беруть 
участь у марафонах, адже він не тільки довговічний, але і дихаючий, що 
забезпечує повний комфорт використання. Це техніка, не вимагає витрат на 
підготовку, тому вигідна як високошвидкісна. На її ціну впливає лише розмір 
поля друку та загальний тираж замовлення [1]. 

Сублімаційний друк характеризується переходом речовини з твердого в 
газоподібний стан, не перебуваючи ніколи в рідкому. Зазвичай, він 
передбачає використання цифрового принтера для отримання дзеркальних 
зображень на папері, який спеціально покритий передавальним матеріалом. 

Вперше в ХІІ столітті цей процес найбільш точно описав арабський 
алхімік Джабір ібн Хайан, пізніше в Європі відомий під іменем Гебер. У 
наступні століття сублімація стала процесом, який зазвичай застосовувався в 
хімічних лабораторіях. Він майже нагадує татуювання, але замість шкіри 
використовують поліефірний текстильний матеріал, в якості сировини –
сублімаційні фарби, а для нанесеня і закріплення – теплові преси. 

В процесі сублімаційного друку (рис. 1) нагрівання відкриває пори 
тканини, потім при прикладеному тиску чорнило проникає у верхній шар 
волокон текстильного полотна, охолоджується і повертається до твердої 
форми. Ці чорнила трохи схожі на сухий лід, тому їх конверсія ініційована 
теплом і керована тиском [2]. 

 
Рис.1. Схема процесу сублімаційного друку 
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У результаті виходить постійне повноцінне кольорове зображення, яке 

не розтріскується, не лущиться і не вимивається з субстракту [3]. Малюнок 

виходить практично фотографічної якості. Перевагою цього способу є висока 

якість зображення, стійкість до впливу зовнішніх факторів – прання, 

прасування, перебування на сонці і під дощем. 

Термотрансферний друк. Технологія термотрансферного друку 

полягає в переносі зображення на готовий виріб із застосуванням проміжного 

носія (термотрансферного паперу або плівки). Зображення наноситься в 

дзеркальному режимі на робочу поверхню паперу зі спеціальним покриттям. 

Отриману картинку позиціонують на виробі, поміщають в тепловий прес і 

піддають впливу температури від 180
0
C до 200

0
C. Це дозволяє чорнилу та 

передавальному матеріалу (трансферу) переходити в газовий стан і 

пронизувати волокна тканини. Коли тепло видаляється, чорнило твердне і 

закріплюється передавальним матеріалом [4]. Якщо процедура виконана 

правильно, зображення ніколи не погіршується. Процес термотрансферного 

друку представлений на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема процесу термотрансферного друку  

 

Різниця розглянутих процесів друку полягає в тому, що сублімація 

виконується на поліестрових та світлих матеріалах, а трансфер може бути 

нанесений на матеріл різного кольору та складу, але меншого розміру. 

Наприклад емблема на спецодязі чи фотокартинка на всю поверхню деталі 

одягу. Однак, обидва цих способи є швидкісними, середньовартісними і 

дозволяють отримати зображення високої якості та чіткості зображення, з 

відмінними експлуатаційними показниками. Тому їх доцільно застосовувати 

при оздобленні сучасних текстильних матеріалів та виробів. 
 

Література 
1. Druk sublimacyjny [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.iespolska.pl. 

2. Історія хімії: навчальний посібник / О. М. Камінський, Р. О. 

Денисюк, О. У. Кондратенко, М. В. Чайка, О. С. Євдоченко, О. Ю Авдєєва – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 197 с. 
3. Cублімація [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org.  
4. Обґрунтування технології випуску поліграфічної продукції. 

Трафаретний друк [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://studfiles.net. 

  

https://www.iespolska.pl/
https://uk.wikipedia.org/
https://studfiles.net/

